Passo 1 – Cadastro do empreendimento
Após realizar o login no sistema (http://sinfatweb.ima.sc.gov.br/ ou em www.ima.sc.gov.br, aba
“Licenciamento ambiental”, item “Solicitar Licenciamento”), o usuário poderá cadastrar o seu
empreendimento (imóvel) clicando em “Novo Requerimento!”, conforme imagem abaixo.

Caso haja algum empreendimento ativo (verificar “relação os empreendimentos cadastrados”)
e seja o objeto da Certidão de Anuência para alteração de registro de imóveis lindeiros a rios
públicos, deve-se avançar para a passo 2.
Deve-se, então, clicar em “Novo empreendimento”.

Na sequência, deve-se preencher todas as informações gerenciais da tela de cadastro do
empreendimento (imóvel de interesse). Deve-se informar as coordenadas planas do imóvel no
campo “POSICIONAMENTO DO EMPREENDIMENTO”.

Passo 2 – Seleção da modalidade de licenciamento/autorização/declaração/certidão
Após o cadastro do empreendimento, será necessário selecioná-lo para iniciar o procedimento
de obtenção da certidão, como mostrado abaixo.

Em seguida, o usuário deve selecionar a opção “Certidão de Anuência – Rios públicos”.

Passo 3 – Detalhamento da modalidade de licenciamento ambiental
Uma vez selecionada a opção “Certidão de Anuência – Rios públicos”, o sistema abrirá a “Etapa
3 de 5”, que se refere ao formulário presente no Anexo 3 da Instrução Normativa 80 (para
consultar a Instrução Normativa, acesse o sítio eletrônico do IMA [www.ima.sc.gov.br], aba
“Licenciamento ambiental”, item “Instruções Normativas”).
No campo “CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL”, devem ser informados todos os proprietários do
imóvel e que constam na matrícula. Após a inserção de um nome e CPF (ou CNPJ), deve-se clicar
em “Adicionar”. A operação deve ser repetida de modo a incluir todos os proprietários. Após
isso, deve-se eleger um representante, clicando-se em uma caixa na coluna “Representante”,
como indicado abaixo.

Já no item “MATRÍCULA(S) A SEREM RETIFICADAS”, o responsável pelo preenchimento do
formulário deve informar o número da(s) matrícula(s) que compõem o imóvel de interesse.
Importante destacar que somente serão admitidas matrículas contíguas para a caracterização
de uma propriedade. Para preenchimento, basta informar o número da matrícula do imóvel e,
então, clicar em “Adicionar”. O procedimento deve ser repetido até a inclusão de todas as
matrículas de interesse.

Em seguida, deve-se preencher o campo “COORDENADAS DOS VÉRTICES REFERENTES AO(S)
TRECHO(S) DE CONFRONTAÇÃO COM O RIO”. Neste espaço, o responsável pelo preenchimento
deverá informar as coordenadas geográficas de INÍCIO e FIM de confrontação e o respectivo
nome do curso d’água. Caso o curso d’água não possua nome, deve ser informado como
“Inominado”. Caso haja confrontação em mais trechos do mesmo curso d’água, deve-se repetir
o nome do curso d’água e informar as coordenadas de início e fim. Caso haja mais de um curso
d’água na propriedade, basta repetir o procedimento. Observação: as coordenadas planas
devem possuir 2 casas após o ponto.

Em seguida, deve ser preenchido o campo “INFORMAÇÕES SOBRE O RESPONSÁVEL TÉCNICO”,
com os dados referentes à Anotação de Responsabilidade Técnica do responsável pelo
levantamento realizado em campo. Deverão ser preenchidos os campos com o nome do
responsável técnico, o Conselho de Classe (selecionar entre CREA/SC, CAU/SC ou CRT/SC), o
número do Registro no Conselho de Classe e da Anotação de Responsabilidade Técnica.

Na última etapa do preenchimento, o interessado devera anuir que o curso d’água informado e
levantado em campo enquadra-se nos critérios definidos pelo Decreto 24.643/1934, sendo o
Estado de Santa Catarina o responsável pela anuência da alteração, clicando na caixa à esquerda
do texto, conforme indicado abaixo.

Após clicar na caixa, será habilitado o botão “Avançar”, onde o responsável pelo preenchimento
poderá, então, conferir as informações prestadas ao IMA. Caso todas as informações estejam
corretas, deve-se clicar na caixa “Li e confirmo que as informações acima estão corretas”,
habilitando o botão “Avançar”, que leva à próxima etapa. Se retificações forem necessárias,
basta clicar em “Voltar”. IMPORTANTE: após confirmar as informações, retificações não são
mais possíveis.

Passo 4 – Gerar documentos
Após o preenchimento de todas as informações acima, é hora de gerar seu protocolo (FCEI),
verificar a documentação obrigatória e gerar a DARE.

O FCEI (“botão “Baixar FCEI!”) será seu comprovante de cadastro de processo no IMA. Mas
atenção! Não é a Certidão de Anuência, trata-se do número de protocolo para identificação do
seu processo.
Para verificar a documentação obrigatória a ser anexada, o usuário deverá baixar a Instrução
Normativa 80, clicando em “Gerar IN!”.
Ao clicar em “Gerar DARE!”, seu Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais será gerado
para recolhimento, no valor de R$ 64,81. Somente após a identificação do recolhimento da taxa
será possível avançar para as próximas etapas e obter sua Certidão.
Com a documentação em mãos e DARE recolhida, é hora de iniciar a última fase da obtenção da
Certidão.

Passo 5 – Digitalizar Documentos
A última etapa do processo de obtenção da Certidão de Anuência consiste na submissão da
documentação obrigatória.
O empreendedor deverá selecionar o FCEI correspondente e clicar na pasta na aba
“documento”, conforme indicado abaixo.

Em seguida, deve-se juntar no sistema todos os documentos constantes nas abas apresentadas
na tela com o código do FCEI, conforme abaixo. Deve-se clicar no ícone de ponto de interrogação
e realizar o upload dos documentos.

Uma nova janela abrirá com a opção de adicionar documentos. Selecione o documento desejado
e em seguida clique em enviar.

Pode-se incluir mais de um documento por pasta na coluna “Ações”, caso seja necessário.
Após submeter todos os documentos, feche a janela para retornar a anterior. IMPORTANTE:
Quando finalizado o upload de documentos, o botão “Enviar para IMA” surgirá no painel,
clique neste botão para finalizar o procedimento.
Pronto! Seu requerimento foi encaminhado para análise no IMA!

Agora, para consultar a Certidão, quando analisada e aprovada pelo IMA, basta retornar à barra
esquerda do SinfatWEB e clicar em “Meus Pedidos”, encontrar o FCEI correspondente ao seu
processo na aba Certidões e clicar na lupa na coluna “Opções”, como indicado abaixo.

Uma nova janela será aberta. A Certidão encontra-se na aba “Documentos”, na nova aba
“Emitido(s)”.

